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HLUTI A - FYRIRHUGAÐAR BREYTINGAR Á VIÐSKIPTUM OKKAR

1. Hvaða breytingar verða gerðar á viðskiptum AIG?
Tryggingarsamningur þinn er tryggður af AIG Europe Limited (AEL), sem er tryggingafélag staðsett á Bretlandi (Bretland) 
með heimild Prudential Regulation Authority (PRA) og lýtur yfirvaldi PRA og Financial Conduct Authority (FCA). Við erum 
að leggja til framsal á öllum tryggingaviðskiptum AEL, þar með talið þínum tryggingum, til tveggja tryggingafélaga sem 
nýlega hafa fengið starfsheimild og eru hluti af AIG samstæðunni (hið fyrirhugaða framsal). Hin tvö tryggingafélög 
sem nýlega hafa fengið starfsheimild eru American International Group UK Limited (AIG UK) og AIG Europe SA (AIG 
Europe). Til að fá nánari upplýsingar um til hvors af þessum fyrirtækjum tryggingin þín mun flytjast sjá spurningar 9 og 10.

2. Af hverju mun AIG framkvæma fyrirhugað framsal?
Fyrirhugað framsal er hlutur af endurskipulagningu sem framkvæmd er af AIG samstæðunni í framhaldi af ákvörðun hins 
breska almennings um að yfirgefa ESB (ESB) (einnig þekkt sem „Brexit“). Brexit ferlið mun leiða til útgöngu Bretlands úr ESB 
þann 29. mars 2019. Við erum að ráðast í fyrirhugað framsal sem hluta af endurskipulagningarferli okkar til að tryggja að 
við getum haldið áfram að þjóna tryggingarhöfum okkur og að undirrita frekari tryggingarsamninga á Evrópusvæðinu eftir 
Brexit.

3. Hvernig verður fyrirhugað framsal framkvæmt?
Fyrirhugað framsal verður framkvæmt í gegnum samanlagt tryggingafélags framsal samkvæmt kafla VII af Financial 
Services and Markets Act 2000 lögunum (FSMA) og með samruna yfir landamæri samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins 
um samruna yfir landamæri (samruni). Frekari upplýsingar um hið lagalega ferli og afleiðingar fyrirhugaðs framsals og 
samruna er lýst hér að neðan í spurningum 5, 6, 7 og 8.

4. Þarf ég að gera eitthvað?
Við viljum hvetja yður til að lesa upplýsingarnar sem gefnar eru í þessu skjali og í áætlunarbæklingnum 
(áætlunarbæklingur) vandlega til að þú getir hugleitt afleiðingar fyrirhugaðs framsals. Ef þú ert ekki óviss um 
tillögurnar, eruð ekki með spurningar, viljið ekki fá skýringar eða teljið ekki að þetta framsal kunni að hafa neikvæð áhrif 
á þig, þarft þú ekki að aðhafast neitt varðandi fyrirhugað framsal. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig þú kemur máli þínu 
á framfæri, vekur athygli á áhyggjum eða spyrð spurninga varðandi hið fyrirhugaða framsal skalt þú vinsamlegast skoða 
spurningarnar á blaðsíðu 26 og 40.

5. Hvað er framsal á tryggingaviðskiptum?
Framsal á tryggingaviðskiptum (stundum kallað „kafli VII framsal“) er framsal á tryggingaviðskiptum samkvæmt kafla 
VII í FSMA. Þetta er ferill þar sem skuldbindingar tryggingafélagsins og eignirnar á móti þeim eru fluttar til annars 
tryggingafélags. Ferlinu sem fylgt er, er strangt til að trygga að vátryggingartakar njóti verndar. Til að geta tekið gildi þarf 
hið fyrirhugaða framsal að vera samþykkt af Yfirrétti Englands og Wales (High Court ). Við fyrirtöku hins fyrirhugaða 
framsals fyrir mun yfirrétturinn hafa til hliðsjónar sjónarmið PRA, FCA og hins óháða sérfræðings, og öll mótmæli af hálfu 
þeirra aðila sem málið varðar svo sem vátryggingartaka og endurtryggjendur.

6. Hvað er samruni yfir landamæri?
Samruni yfir landamæri er þegar tvö eða fleiri félög með höfuðstöðvar í tveimur eða fleirum ólíkum aðildarríkjum á 
Evrópska efnahagsvæðinu (EES ríki) svo að þær skuldbindingar og eignir sem hið „framseljandi“ félag (í þessu tilfelli AEL) 
verða skuldbindingar og eignir þess félags sem tekur við (í þessu tilfelli AIG Europe) samkvæmt lögum og hinu framseljandi 
félagi (AEL) er slitið. 

7. Hvaða lagalega ferli þarf að fylgja til að framkvæma fyrirhugað framsal og samruna?
Hið fyrirhugaða framsal og samruni fela í sér fjölda skrefa. Í grófum dráttum er hægt að taka þau saman á eftirfarandi hátt: 

• 1. skref (Breskt framsal): Allar þær tryggingar AEL sem snúa að Bretlandi verða framseldar til AIG UK í 
samræmi við framsal á tryggingaviðskiptum samkvæmtkafla VII af FSMA lögunum.

• 2. skref (Evrópskt framsal): Allar þær tryggingar AEL sem snúa að Evrópu verða framseldar til AIG Europe í 
samræmi við framsal á tryggingaviðskiptum samkvæmt kafla VII af FSMA lögunum.

• 3. skref (Slit): Eftir lok hins evrópska framsals mun AIG Europe taka við hlutverki AEL og AEL verður leyst upp 
samkvæmt lögum. 

Hið fyrirhugaða framsal er skilyrt við samrunan og öfugt. Þ.e.a.s. hið fyrirhugaða framsal mun aðeins eiga sér stað ef 
samruninn er samþykktur og samruninn mun aðeins eiga sér stað ef hið fyrirhugaða framsal er samþykkt. 
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Eins og tekið er fram í spurningu 5 hér að ofan og frekar lýst í Hluta C hér að neðan mun hið fyrirhugaða framsal og 
samruni ná til ferils í breskum rétti og krefst þess að tryggingarhöfum sé gefinn fyrirvari sem og öðrum aðilum sem málið 
kann að varða svo að þeir geti látið til sín taka á loka dómþingi fyrir High Court.
Ef samþykkt af High Court er ráðgert að bæði hið fyrirhugaða framsal og samruni muni eiga sér stað þann 1. desember 
2018 (lokadagurinn).

Þar sem samruninn tekur til samruna AEL við AIG Europe er nauðsynlegt að hið breska framsal eigi sér stað á undan 
samrunanum þ.e.a. framsal tryggingastarfsemi AEL til AIG UK sé framkvæmt fyrst. AEL gæti framselt evrópsk viðskipti sín 
til AIG Europe í sem í samræmi við feril framsal tryggingastarfsemi í samræmi við kafla VII af FSMA án þess að ráðast í 
samrunann; þetta myndi koma í veg fyrir þörfina fyrir hið breska framsal. Að ráðast í samrunann hefur hinsvegar ákveðna 
kosti er varða skipulag félagsins sem AIG Group vill notfæra sér.

8. Hvaða afleiðingar hefur fyrirhugað framsal?
Yfirlit yfir helstu ákvæði hins fyrirhugaða framsals er að finna í áætlunarbæklingnum. Í grófum dráttum verður afleiðing 
hins fyrirhugaða framsals sú að öll réttindi og skyldur samkvæmt hinum framseldu tryggingassamningum verða framseld 
án breytinga til annað hvort AIG UK eða AIG Europe. Öll réttindi og skyldur sem þú hefur gagnvart tryggingafélaginu 
samkvæmt slíkum samningum munu haldast óbreytt en eftir hið fyrirhugaða framsal munu þau réttindi eða skyldur þess í 
stað gilda annað hvort gagnvart AIG UK eða AIG Europe. Þetta þýðir að: 

• að hvað er varðar annað en réttindi yðar til að nota FSCS og möguleika á að vísa deilumálum til hins breska 
umboðsmanns, sem munu breytast fyrir þá aðila sem eru með evrópska tryggingarsamninga (vinsamlegast athugið 
svör við spurningum 9, 10 og 19 til 21 hér fyrir neðan fyrir frekari deili) munuð þér áfram njóta sömu réttinda, bera 
sömu skyldur og lúta sömu skilyrðum og ákvæðum hvað varðar tryggingarsamninga þína, nema að því leiti að AIG 
UK (í tilfelli breskrar starfsemi) og AIG Europe (í tilfelli evrópskrar starfsemi) munu taka hlutverk tryggingafélagsins í 
stað AEL. Engar aðrar breytingar verða gerðar á skilyrðum og ákvæðum tryggingar þinnar;

• öll málaferli (hvort sem þau eru nú í gangi, verða í framtíðinni, eru að fara á stað, hefur verið hótað eða eru til staðar 
á annan hátt) sem varða AEL munu vera hafin af eða haldið áfram af eða gegn AIG UK (í tilfelli breskrar starfsemi) 
eða AIG Europe (í tilfelli evrópskrar starfsemi) í stað AEL og AIG UK eða AIG Europe (eins og við á) og mun geta 
notað allar málsvarnir, gert allar þær kröfur og gagnkröfur og nýtt öll greiðlujöfnunarúrræði sem AEL myndi hafa 
getað nýtt; og

• allir dómar, úrskurðir eða veitingar sem ekki hefur verið fullnægt fyrir lokadag mun ekki lengur vera hægt að 
framfylgja af eða gegn AEL heldur munu vera framfylgjanleg af eða gegn:

 o AIG UK í tilfelli breskrar starfsemi; og
 o AIG Europe í tilfelli evrópskrar starfsemi. 

Fyrir frekari upplýsingar um til hvers af þessum félögum samningur þinn verður framseldur til vinsamlegast sjáið spurningar 
9 og 10 að neðan.

9. Hvernig get ég vitað hvert tryggingarsamningur minn mun verða framseldur á lokadeginum?
Almennt séð, ef trygging yðar ver þig gegn áhættu í Bretlandi og/eða í ríki utan EES verður þér ekki sinnt af evrópsku útibúi 
AEL og þú verður álitinn vera breskur vátryggingartaki og trygging þín verður framseld til AIG UK (bresk trygging). 
Allar aðrar tryggingar verða álitnar evrópskar tryggingar og munu verða framseldar til AIG Europe (evrópsk trygging). 
Ef trygging þín nær bæði til breskrar og evrópskrar áhættu og var ekki gefin út af evrópsku útibúi AEL munuð þér verða 
vátryggingartaki hjá bæði AIG UK og AIG Europe (Skipt trygging). Til að sjá hvert trygging þín mun verða framseld á 
lokadegi (og til að skera úr um hvar „áhættustaðsetning“ tryggingar þinnar er), erum við búnir að útbúa útskýringarmynd 
fyrir vátryggingartaka sem er að finna í viðauka 1. Ef þú ert með einhverjar spurningar varðandi það hvernig trygging þín 
verður meðhöndluð skalt þú vinsamlegast hafa samband við þar til gert þjónustuver, skrifa okkur eða senda okkur tölvupóst 
eftir þeim leiðum sem gefnar eru í spurningu 40 hér að neðan.

10. Hvað ef tryggingasamningur tryggir mig bæði gegn áhættu í Bretlandi og Evrópu?
Eins og útskýrt er í spurningu 9, ef trygging þín nær bæði til breskrar og evrópskrar áhættu og var ekki gefin út af evrópsku 
útibúi AEL mun trygging þín skiptast á milli AIG UK og AIG Europe og þú verður vátryggingartaki hjá báðum aðilum. 

Það að hafa skiptar tryggingar mun ekki hafa áhrif á skilyrði og ákvæði núverandi tryggingar þínar sem munu gildi sem 
heild (samsafn) fyrir bæði AIG Europe og AIG UK. Þetta þýðir að hvað er varðar annað en réttindi yðar til að nota FSCS 
og möguleika á að vísa deilumálum til hins breska umboðsmanns, sem munu breytast fyrir þá aðila sem eru með evrópska 
tryggingarsamninga (vinsamlegast athugið svör við spurningum 19 til 21 hér fyrir neðan fyrir frekari upplýsingar) munuð 
þér áfram njóta sömu réttinda, bera sömu skyldur og lúta sömu skilyrðum og ákvæðum hvað varðar tryggingarsamning 
þinn (þar með talin takmörkun á tryggingu) sem áður. Einu breytingarnar á tryggingarsamningi þínum verður að setja inn 
AIG UK og AIG Europe sem tryggingafélög (fyrir breska og evrópska áhættu eins og við á) í stað AEL.
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11. Hvar er AIG UK með höfuðstöðvar?
AIG UK er með höfuðstöðvar í Bretlandi og mun starfa frá AIG byggingunni á 58 Fenchurch Street, Lundúnum (sömu 
höfuðstöðvum og AEL starfar núna frá). AIG UK verður veitt heimild af PRA og mun vera háð eftirliti PRA og FCA. AIG UK 
er hluti af AIG Group og mun starfa sem nýtt breskt tryggingafélag AIG Group og mun bjóða upp á tryggingar og lausnir 
í Bretlandi eins og AEL gerði áður. Sömu starfsmenn munu halda áfram að veita sérfræðitryggingaþjónustu og taka á móti 
kröfum eins og þeir gera núna og upplýsingar um þá verða hinar sömu. 

12. Hvar er AIG Europe með höfuðstöðvar?
AIG Europe er með höfuðstöðvar í Lúxemborg og starfar frá höfuðstöðvum sínum í Lúxemborg sem eru staðsettar á 10b 
Rue des Merovingiens, Bertrange, L-8070 Lúxemborg. AIG Europe er með starfsheimild frá fjármálaráðherra Lúxemborgar 
og lýtur eftirliti Commissariat aux Assurances (CAA). AIG Europe er hluti af AIG Group og starfar sem hið nýja evrópska 
tryggingafélag AIG Group og býður upp á tryggingar og lausnir um allt meginland Evrópu eins og AEL gerði áður. 
Sömu starfsmenn munu halda áfram að veita sérfræðitryggingaþjónustu og taka á móti kröfum eins og þeir gera núna og 
upplýsingar um þá verða hinar sömu.

13. Af hverju valdi AIG Lúxemborg fyrir nýjar evrópskar höfuðstöðvar sínar?
Ákvörðun AIG um að staðsetja nýjar evrópskar höfuðstöðvar sínar í Lúxemborg var tekin af nokkrum ástæðum eftir að hafa 
kirfilega skoðað nokkra mögulega staði. Megnið af tryggingunum sem við seljum frá AIG Europe verða fyrir meginland 
Evrópu og landfræðileg lega Lúxemborgar í hjarta markaða Evrópu staðsetur hana í miðju markaða okkar. Lúxemborg 
er kjarnameðlimur í Evrópusambandinu, er með stöðugan efnahag, reynslumikið og virt tryggingaeftirlit og er yfir höfuð 
miðstöð fjármálaþjónustu. Eins og AEL er í dag mun AIG Europe verða stjórnað af því regluverki sem sett er fram af 
Solvency II eins og það er í gildi í Lúxemborg sem veitir tryggingahöfum mikla vernd.

14. Ég er ekki búsettur á Bretlandi - hefur fyrirhugaður flutningur áhrif á mig?
Já. Fyrirhugað framsal nær til allra tryggingarssamninga AEL (einnig til tryggingarsamninga í Bretlandi, EES og öllum 
heiminum). Ef High Court leggur blessun sína yfir hið fyrirhugaða framsal, mun ákvörðun hans vera bindandi fyrir alla 
vátryggingartaka samkvæmt enskum lögum og verður viðurkennd í lögsögu EES.

HLUTI B - HVAÐA VERNDARRÁÐSTAFANIR ERU Í FRAMSALSFERLINU?

15. Hvaða verndarráðstafanir eru í framsalsferlinu?
Hið lagalega regluverk sem snýr að fyrirhuguðu framsali leitast meðal annars við að trygga að hagmunir vátryggingartaka 
séu tryggðir og öryggi og hagur allra vátryggingartaka AEL verði ekki fyrir neikvæðum efnislegum áhrifum. Sem hluti af 
hinu fyrirhugaða framsali verður hagsmunum þínum og hagsmunum allra vátryggingartaka gætt með ítarlegu ferli sem nær 
meðal annars til: 

• skipun óháðs sérfræðings sem mun skila skýrslu til High Court  þar sem farið er yfir líkleg áhrif hins fyrirhugaða 
framsals á vátryggingartaka;

• möguleika þína og annarra vátryggingartaka og hagsmunaaðila að mótmæla eða koma með athugasemdir í 
sambandi við fyrirhugað framsal annað hvort til High Court  eða til okkar og verður athugasemdum í kjölfarið komið 
á framfæri til PRA, FCA, hins óháða sérfræðings, og High Court; 

• náið samstarf við PRA og FCA sem munu einnig láta High Court í té skýrslu um hið fyrirhugaða framsal; 
• Samþykki hins fyrirhugaða framsals af High Court. 

High Court mun aðeins samþykkja hið fyrirhugaða framsal ef hann telur það viðunandi í öllum kringumstæðum. High Court 
mun meðal annars byggja mat sitt á áliti hins óháða sérfræðings, athugasemdum eða málaflutningi vátryggingartaka sem 
framsalið hefur áhrif á sem og áliti PRA og FCA. 

Viðeigandi yfirvöld sem annast vátryggingareftirlit í EES löndum þar sem AEL er með tryggða áhættu munu vera látin vita af 
fyrirhuguðu framsali sem hluti af lagalegu og stjórnsýslulegu samþykktarferli.

16. Hvað er óháður sérfræðingur, hver er það og hvert er hlutverk hans?
Hinn óháði sérfræðingur er tryggingafræðingur sem útbýr skýrslu fyrir High Court um líklegar afleiðingar hins fyrirhugaða 
framsals á vátryggingartaka. Hinn óháði sérfræðingur verður að vera óháður AEL, AIG UK og AIG Europe og líka PRA og 
FCA. 

Steve Mathews frá Willis Towers Watson, meðlimur í Institute and Faculty of Actuaries hefur verið ráðinn sem óháður 
sérfræðingur fyrir hið fyrirhugaða framsal. Ráðning hans hefur verið samþykkt af PRA í samráði við FCA.
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Óháði sérfræðingurinn fer yfir ákvæði hins fyrirhugaða framsals. Skýrsla hans er hlutlaus og byggist á vandlegri yfirferð á 
tillögunum og viðskiptum AEL, AIG UK og AIG Europe.

17. Hvað stendur í skýrslu óháða sérfræðingsins?
Yfirlit yfir skýrslu hins óháða sérfræðings er að finna í áætlunarbæklingnum. Hinn óháði sérfræðingur komst að þeirri 
niðurstöðu að: 

• vátryggingartakar verði ekki fyrir neikvæðum fjárhagslegum áhrifum af hinu fyrirhugaða framsali; og
• að hið fyrirhugaða framsal mun ekki hafa veruleg áhrif á öryggi samningsbundinna réttinda vátryggingartaka né á 

þá þjónustu vátryggingartökum er veitt. 

Óháði sérfræðingurinn hefur einnig íhugað í kafla 10 í þessari skýrslu, breytingar á regluverkinu sem eiga við um 
tryggingafélagið og hefur komist að þeirri niðurstöðu að vátryggingatakar muni ekki verða fyrir neikvæðum fjárhagslegum 
áhrifum vegna þessa. Við höfum einnig skoðað þetta mál og erum sammála niðurstöðu óháða sérfræðingsins.

Vinsamlegast skoðið spurningu 40 fyrir upplýsingar um hvernig hægt er að nálgast afrit af heildarskýrslu hins óháða 
sérfræðings.

18. Hvaða gjaldþols- og eiginfjárkröfur verða gerðar til AIG UK og AIG Europe?
Evrópusambandið (ESB) hefur þróað og sett gjaldþolskröfur fyrir tryggingafélög sem kallast „Solvency II“ þau miða að því 
að samræma tryggingareglur ESB og auka neytendavernd. Tilskipunin tók gildi 1. janúar 2016 og nær til allra trygginga- 
og endurtryggingafélaga í ESB. Hún nær þess vegna til AEL eins og er og mun ná til AIG Europe og AIG UK strax eftir hið 
fyrirhugaða framsal. Eftir Brexit gæti Bretland búið til aðra gjaldþolsreglugerð sem gæti náð til AIG UK. Hinsvegar eru á 
þessu stigi engar upplýsingar sem gefa til kynna að Bretland muni taka í gildi aðrar gjaldþolsreglur en núverandi Solvency 
II.

19. Hvað er hið breska bótakerfi vegna fjármálaþjónustu (e. Financial Services Compensation Scheme 
"FSCS") og hvernig mun fyrirhugað framsal hafa áhrif á aðgang minn að FSCS?
FSCS er breskt regluverk sem fjármagnað er af meðlimum breska fjármálageirans sem bæti tryggingarhöfum sem rétt 
hafa tjón ef ske kynni að tryggingafélag sem veitt hefur verið starfsheimild af PRA eða FCA yrði lýst gjaldþrota. AEL 
vátryggingartakar sem uppfylla skilyrði um hæfi viðeigandi reglna hafa eins og er aðgang að FSCS.

Hið fyrirhugaða framsal gæti haft í för með sér missi á vernd þinni samkvæmt FSCS í sambandi við núverandi tryggingu 
þína. Þetta mun velta á því hvort trygging þín er bresk trygging, evrópsk trygging eða skipt trygging eins og því er lýst hér 
að neðan: 

• Ef þú ert með breska tryggingu (sem er framseld verður til AIG UK) mun FSCS áfram ábyrgjast kröfur samkvæmt 
tryggingunni eftir fyrirhugað framsal. 

• Ef þú ert með evrópska tryggingu (sem verið er að flytja til AIG Europe) mun FSCS halda áfram að ábyrgjast allar 
kröfur samkvæmt tryggunni sem verða til fyrir fyrirhugað framsal en FSCS mun ekki ábyrgjast kröfur sem verða til 
eftir dagsetningu hins fyrirhugaða framsals. Fyrir frekari upplýsingar um áhrif þess að missa FSCS ábyrgð, athugið 
spurningu 20.

• Ef þú ert með skipta tryggingu mun FSCS halda áfram að ábyrgjast kröfur samkvæmt tryggingu þinnar sem er verið 
að framselja til AIG UK eftir dagsetningu hins fyrirhugaða framsals. FSCS mun ekki ábyrgjast kröfur sem verða til 
vegna evrópska hluta tryggingar þinnar eftir hina fyrirhuguðu framsalsdagsetningu. Fyrir frekari upplýsingar um áhrif 
þess að missa FSCS ábyrgð, athugið spurningu 20.  

Fyrir frekari upplýsingar um tryggingabótakerfi vinsamlegast athugið skýrslu óháðs sérfræðings (athugið spurningu 40 til 
að sjá hvernig þú getir orðið þér úti um afrit að skýrslu hins óháða sérfræðings). 

20. Hvaða áhrif hefur tap á vernd samkvæmt FSCS á vátryggingartaka með evrópska 
tryggingarsamninga?
FSCS (eins og því er lýst í spurningu 19) greiðir út skaðabætur til vátryggingartaka sem eiga rétt á því í þeim tilfellum þegar 
breskt tryggingafélag verður ógjaldfært. Lúxemborg, þar sem AIG Europe er staðsett, hefur ekki sambærilegt regluverk 
til að ábyrgjast tryggingabætur en hefur hinsvegar aðrar reglur (sem byggja á sambærilegum viðmiðum og reglurnar í 
Bretlandi) sem miða að því að vernda vátryggingartaka í tilfelli ógjaldfærni lúxemborgísks tryggingafélags. Þessar reglur 
eru ætlaðar til að lágmarka þörf vátryggingartaka á að fá skaðabætur frá regluverki svipuðu og FSCS en veita samt ekki 
alveg samskonar vernd og FSCS. Vátryggingartakar með evrópsk tryggingarskírteini sem voru gefin út í staðbundnum 
útibúum í sumum Evrópulöndum kunna jafnframt að hafa aðgang að svipuðu skaðabóta regluverki í viðeigandi landi.
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Hinn óháði sérfræðingur komst að þeirri niðurstöðu að vátryggingartakar með evrópskan vátryggingarsamning munu 
ekki verða fyrir efnislega neikvæðum áhrifum af framsalinu þrátt fyrir að missa FSCS vernd. Þar að auki hefur hinn óháði 
sérfræðingur tekið fram í skýrslu sinni að líkur á ógjaldfærni AIG Europe eftir hið fyrirhugaða framsal er fjarlægur. Fyrir 
frekari upplýsingar um öryggi vátryggingartaka eftir hið fyrirhugaða framsal, þar með talið upplýsingar um aðrar 
hugsanlegar uppbyggingar á hinu fyrirhugaða framsali vinsamlegast athugið skýrslu hins óháða sérfræðings. 

21. Hvað er hinn breski umboðsmaður notenda fjármálaþjónustu (e. Financial Ombudsman Service, 
"hinn breski umboðsmaður") og hvernig mun fyrirhugað framsal hafa áhrif á 
 aðgang minn að hinum breska umboðsmanni?
Hinn breski umboðsmaður veitir einstaklingum ókeypis, óháða þjónustu til að leysa deilumál eða kvartanir við 
vátryggjendur sem gefa út eða sjá um tryggingarsamninga í Bretlandi. AEL vátryggingartakar sem uppfylla skilyrði um hæfi 
viðeigandi reglna hafa eins og er aðgang að hinum breska umboðsmanni. Hinn breski umboðsmaður er fær um að veita 
úrskurði sem eru bindandi fyrir tryggingafélög.

Hið fyrirhugaða framsal getur haft áhrif á möguleika þína til að skjóta deilumálum og kvörtunum til hins breska 
umboðsmanns varðandi núverandi tryggingarssamning þinn. Þetta mun velta á því hvort trygging þín, eftir framsalið verður 
bresk trygging, evrópsk trygging eða skipt trygging eins og því er lýst hér að neðan: 

• Ef þú ert með breskan tryggingarsamning munuð þú áfram hafa aðgang að hinum breska umboðsmanni í sambandi 
við tryggingarsamning þínum.

• Ef þú ert með evrópskan tryggingarsamning hafið þér aðeins aðgang að hinum breska umboðsmanni ef 
tryggingarsamningur þínum er gefinn út af AIG í Bretlandi til vátryggingartaka sem er staðsettur annarsstaðar 
í EES eða af AIG í EES til vátryggingartaka í Bretlandi með útgáfu yfir landamæri. Ef eftir framsalið, þú ert 
vátryggingartaki í Bretlandi og trygging þín er gefin út yfir landamæri af evrópskri deild AEL hefur þú áfram 
aðgang að umboðsmanni í Bretlandi með tilliti til núgildandi trygginga þinna/tryggingar. Þeir vátryggingartakar 
sem breytingin tekur til munu þess í stað fá ókeypis aðgang að Landsumboðsmanni neytenda í Lúxemborg (LNL), 
tryggingasáttasemjara Lúxemborgar (TSL) tryggingaeftirliti Lúxemborgar, CAA en eitt af markmiðum þess er að taka 
á móti og rannsaka kvartanir vátryggingartaka og annarra hagmunaaðila (LNL, TSL og CAA sem saman kallast  
Umboðsmannsregluverk Lúx). Jafnvel þó að umboðsmannsregluverk Lúx virki ólíkt hinum breska umboðsmanni 
(sem dæmi eru úrskurðir umboðsmannsregluverks Lúx ekki bindandi fyrir vátryggjendur) eru bæði regluverkin 
hönnuð til að leysa úr deiluefnum vátryggingartaka. Þess að auki, ef þú ert með evrópskt tryggingarskírteini mun 
réttur þinn til að fá aðgang að núverandi umboðsmannsþjónustu í heimalandi þínu ekki breytast við framsalið. Hinn 
óháði sérfræðingur hefur m.a. kannað þetta og komist að þeirri niðurstöðu að vátryggingartakar með evrópsk 
vátryggingarskírteini munu ekki verða fyrir fjárhagslega neikvæðum áhrifum af framsalinu.

• Ef þú ert með evrópskan tryggingarsamning sem var gefið út í Bretlandi til annars EES lands og sem nær yfir 
landamæri, jafnvel þótt að trygging yðar flytjist til AIG Europe munt þú áfram hafa aðgang að hinum breska 
umboðsmanni hvað varðar athafnir og atvik (eða skort á aðgerðum) í Bretlandi fyrir framsalið, er varðar 
tryggingarsamning þinn. Þegar, eftir framsalið, trygging þín fær þjónustu frá AIG Europe innan EES, munt þú ekki 
hafa lengur aðgang að umboðsmanni í Bretlandi í tengslum við þá þjónustu, jafnvel þótt þú fáir í staðinn ókeypis 
aðgang að LNL og TSL. Núgildandi aðgangur að viðeigandi úrskurðardómstólum innan sérhvers EES lands verður 
ekki fyrir áhrifum af framsalinu.

• Ef þú ert með skiptan tryggingarsamning hefur þú áfram aðgang að hinum breska umboðsmanni í sambandi við 
breska hluta tryggingarsamnings þíns. Þú hefur aðgang að bæði hinum breska umboðsmanni (varðandi þá hluta 
eða fara fram í Bretlandi og varða tryggingu yðar) og umboðsmannsregluverki Lúx í sambandi við evrópska hluta 
tryggingar þinnar.

Fyrir frekari upplýsingar um þjónustu umboðsmanna vinsamlegast athugið skýrslu hins óháða sérfræðings (athugið 
spurningu 40 til að sjá hvernig þú getið orðið þér úti um afrit að skýrslu hins óháða sérfræðings).

22. Eru FCA og PRA að fara yfir hið fyrirhugaða framsal?
Já. Bæði PRA og FCA hafa rétt til að bera fram skriflegan og munnlegan málflutning við High Court og geta einnig 
látið High Court í té skýrslur þar sem álit þeirra á hinu fyrirhugaða framsali er látið í ljós og sem High Court mun hafa til 
hliðsjónar þegar hann ákveður hvort ákvæði hins fyrirhugaða framsals eru sanngjörn og hvort hagmunir vátryggingartaka 
séu varðir. Skoðun og yfirferð FCA og PRA á ekki að koma í staðinn fyrir það að sérhver viðskiptavinur íhugi vandlega 
hvernig fyrirhugað framsal mun hafa áhrif á hann sjálfan. Hinn endanlega ákvörðun um hvort hið fyrirhugaða framsal 
verður leyft verður tekin af High Court. 
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HLUTI C - SAMÞYKKISFERLIÐ

23. Hvar og hvenær er fyrirtaka High Court þar sem fyrirhugað framsal verður tekið fyrir?
Fyrirtaka High Court þar sem hið fyrirhugaða framsal er tekið fyrir og ef við á samþykkt er á dagskrá 18. okt. 2018 í 
Lundúnum. Fyrirtaka yfirréttarins mun eiga sér stað í Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Lundúnir, EC4A 1NL. 
Allir þeir sem ætla sér að vera viðstaddir fyrirtökuna skulu athuga vefsíðu okkar á www.aig.com/brexit (vefsíða 
áætlunarinnar) sem verður uppfærð ef dagsetning dómþingsins breytist. Vinsamlegast athugið vefsíðuna reglulega fyrir 
nýjar upplýsingar.

24. Hvernig mun fyrirtaka High Court fara fram?
High Court mun ákveða hvort samþykkja eigi hið fyrirhugaða framsal. Lögmenn AEL munu útskýra tillögurnar, fyrirvarana 
sem gerðir eru, sem og viðbrögð vátryggingartaka og annarra hagsmunaaðila. 

Áður en ákveðið verður hvort samþykkja eigi hið fyrirhugaða framsal mun High Court taka tillit til álits hins óháða 
sérfræðings, PRA, FCA og andsvör sem borist hafa frá vátryggingartökum og öðrum hagsmunaaðilum. Þegar ákvörðun 
er tekin mun High Court taka afstöðu um hvort hagsmunir vátryggingartaka verði fyrir efnislega neikvæðum áhrifum af 
framsalinu. High Court mun hafa til hliðsjónar sjónarmið hins óháða sérfræðings og PRA og FCA. 

High Court mun einnig hafa til hliðsjónar samrunann við mat á hinufyrirhugaða framsali. Samruninn felur í sér önnur 
lagaleg formsatriði en kafla VII ferlið og ef High Court kemst að þeirri niðurstöðu að aðilar að samrunanum (AEL og AIG 
Europe) hafi framfylgt þessum formsatriðum mun High Court rétturinn gefa út vottorð til að staðfesta það. Eftir að vottorð 
þetta er gefið út munu aðilarnir geta sótt um að samruninn verði framkvæmdur samkvæmt lúxemborgískum lögum. Búist er 
við að bæði samruninn og hið fyrirhugaða framsal taki gildi þann 1. desember 2018.

25. Get ég kosið um hið fyrirhugaða framsal?
Kosningarferli er eigi til staðar hvað er varðar hið fyrirhugaða framsal á tryggingaviðskiptum og þú ert ekki skuldbundinn 
til að ráðast í aðgerðir í sambandi við hið fyrirhugaða framsal. Ef hið fyrirhugaða framsal er samþykkt af High Court munu 
allir þeir samningar sem málið varðar sjálfkrafa verða framseldir til AIG UK og/eða AIG Europe. Þú hefur hinsvegar rétt 
til að mótmæla hinu fyrirhugaða framsali og á að mótmæli þín séu lögð fyrir yfirréttinn - High Court. Vinsamlegast sjáið 
spurningu 26 fyrir upplýsingar um hvað gera skal ef þú vilt koma mótmælum þínum á framfæri.

26. Hvernig get ég mótmælt hinu fyrirhugaða framsali, komið áhyggjum mínum eða málflutningi á 
framfæri?
Ef þú hefur athugasemdir eða spurningar eða teljið að hið fyrirhugaða framsal hafi neikvæð áhrif á þig vinsamlegast 
hringið í þar til gerða hjálparlínu okkar í það númer sem gefið er upp í viðauka 2 og við munum leitast við að aðstoða eins 
og hægt er. Þessi hjálparlína er opin á milli 9:00 og 17:00 frá mánudegi til föstudags (fyrir utan almenna frídaga). Við 
munum skrá áhyggjuefni þín og koma þeim á framfæri við PRA, FCA og hinn óháða sérfræðing og High Court. Annars 
getur þú skrifað okkur á AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Lundúnir, EC3M 4AB, Stóra-Bretland eða sent okkur 
tölvupóst á netfangið aigbrexit@aig.com.

Hvort sem þú hefur samband að fyrra bragði eða ekki hafið þú rétt á að: 

• Koma að skriflegum málflutningi og/eða koma sjálf/ur fyrir High Court fyrirtökuna í eigin persónu.
• Gefa lögmanni umboð til að koma fram fyrir High Court af þinni hálfu og koma málflutningi þínum á framfæri. 

Jafnvel þótt þú þurfið ekki að hafa samband við okkur áður en þú nýtir réttindi þín sem skýrð eru hér að ofan biðjum 
við þig að láta okkur vita til að við höfum möguleika á að skilja og ræða áhyggjur sem þú kynnir að hafa beint við þig. 
Vinsamlegast láttu okkur því vita eins fljótt og auðið er með því að skrifa okkur á heimilisfangið sem gefið er hér að ofan 
eða með því að senda okkur tölvupóst á netfangið aigbrexit@aig.com en helst 5 dögum áður en fyrirtaka High Court hefst 
þann 18. október 2018. Við munum koma málflutningi sem við fáum á á framfæri við PRA, FCA, hinn óháða sérfræðing og 
High Court.

27. Hvenær mun fyrirhugað framsal eiga sér stað og hvernig get ég vitað hvort orðið hafi af því?
Ef hið fyrirhugaða framsal er samþykkt af High Court munum við gefa út tilkynningu á vefsíðu áætlunarinnar snögglega 
eftir fyrirtöku High Court þann 18 október 2018. Ef hið fyrirhugaða framsal er samþykkt af High Court er ráðgert að 
það taki gildi þann 1. desember 2018. Ef breytingar verða á tímarammanum munu þær breytingar koma fram á vefsíðu 
áætlunarinnar.
 
Tilkynning verður einnig birt í dagblaði sem kemur út um alla Evrópu til að tilkynna vátryggingartökum að hið fyrirhugaða 
framsal hafi verið samþykkt.
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28. Hver mun greiða fyrir fyrirhugað framsal?
Allur kostnaður sem til fellur vegna hins fyrirhugaða framsals, þar með talin sérfræðikostnaður, lögfræðikostnaður og 
kostnaður vegna gjalda til handa PRA og FCA verður greiddur af AEL.

HLUTI D - HVAÐA ÞÝÐINGU HEFUR ÞETTA FYRIR UMSÝSLU MEÐ 
TRYGGINGASAMNING MINN

29. Hefur breytingin á tryggingafélagi áhrif á endurnýjun tryggingarsamnings míns eða á 
tryggingarsamninginn sem ég er að kaupa núna?
Ef þú kaupir nýjan tryggingarsamning eða endurnýjið núverandi tryggingarsamning þinn fyrir lokadag (sem ráðgert 
er að verði þann 1. desember 2018) mun tryggingin enn vera gefin út af AEL. Ef þú heldur, endurnýjar eða kaupir 
tryggingarsamning á eða eftir lokadaginn verður tryggingin gefin af AIG UK og/eða AIG Europe en það fer eftir því hvort 
þér hafið breska tryggingu, evrópska tryggingu eða skipta tryggingu (til að fá frekari upplýsingar um hvort AIG UK og/
eða AIG Europe verði vátryggjandi þinn skalt þú skoða spurningar 9 og 10).

30. Mun fyrirhugað framsal leiða til breytinga á tryggingavernd minni samkvæmt 
tryggingarsamningi mínum?
Nei. tryggingavernd mun ekki breytast í framhaldi af fyrirhuguðu framsali. Breytingin á tryggingafélaginu mun ekki hafa 
áhrif á neinn þátt núverandi tryggingaverndarinnar sem þú hefur keypt og hefur ekki áhrif á möguleika yðar á að setja fram 
kröfu. Núverandi tryggingarsamningur þinn verður áfram gildur eftir hið fyrirhugaða framsal.

31. Munið þið endurnýja tryggingarsamninginn minn og senda mér nýjan?
Nei við munum ekki gera breytingar á núverandi tryggingarsamningi þínum né gefa út nýjan tryggingarsamning. Þú verðið 
áfram tryggð/ur, þú þarft ekki að aðhafast neitt. 

32. Er miðlarinn minn meðvitaður um þessar breytingar (ef við á)?
Já, þar sem svo á við höfum við látið tryggingamiðlaran og milliliði vita af þessum breytingum. Þeir eru kunnugir hinu 
fyrirhugaða framsali og vita að það breytir engu um viðskiptasamband okkar við þá eða þig. 

33. Þarf að borga frekari iðgjöld á núverandi tryggingu mína í kjölfar fyrirhugaðs framsals?
Nei. Hið fyrirhugaða framsal mun í sjálfu sér ekki leiða til neinnar breytingar á iðgjöldum þeim er núverandi trygging þín ber.

34. Ég borga iðgjöldin með sjálfkrafa millifærslu. Þarf ég að heimila nýja sjálfkrafa millifærslu? 
Ef þér borgið okkur sjálfkrafa í gegnum bankareikning yðar mun þessi breyting ekki hafa áhrif á tímaramma iðgjaldanna og 
þér munið ekki verða beðin/n um að útbúa nýjar greiðsluleiðbeiningar heldur. Eina breytingin sem þú kannt að taka eftir er 
að ef nafn fyrirtækisins birtist á yfirliti þínu, mun það breytast í samræmi við hinn nýja vátryggjanda: 

• AIG UK ef þú hefur breskan tryggingarsamning; og
• AIG Europe ef þú hefur evrópskan tryggingarsamning.

35. Mun sama fólkið meðhöndla trygginguna mína?
Já, öll heimilisföng og símanúmer fyrir þjónustu okkar við viðskiptamenn munu vera þau sömu.

36. Fyrirhugað er að breytingin á tryggingafélagi taki gildi þann 1. desember 2018. Verður þetta nýji 
endurnýjunardagurinn?
Nei endurnýjunardagur tryggingarsamnings þíns verður sá sami og áður.

37. Mun hið fyrirhugaða framsal hafa áhrif á kröfur sem ég hef gert eða möguleika mína á að gera 
kröfur í framtíðinni?
Nei. Það verða ekki gerðar neinar breytingar á meðhöndlun á núverandi kröfum eða útborgunarferlinu fyrir kröfurnar. 
Tilkynna þarf um kröfur eins og kveðið er á um í skilmálum tryggingarinnar. 

38. Hvað ef ég hef gert kröfu samkvæmt tryggingarsamning mínum sem hefur ekki verið samþykkt 
eða er í lagalega umþrætt?
Engar breytingar á núverandi starfsháttum verða gerðar. Tilkynna skal um kröfur eins og kveðið er á um í skilmálum tryggingarinnar. 
Framsalið mun ekki leiða til breytinga á meðhöndlun á kröfum fyrir vátryggingartaka né á greiðsluferlinu fyrir kröfurnar.

Öll yfirstandandi, núverandi og framtíðar málaferli sem AEL rekur eða eru rekin gegn því munu eftir lokadaginn vera rekin 
af eða gegn AIG UK og/eða AIG Europe (eins og við á).
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39. Mun framsalið hafa áhrif á meðhöndlun upplýsinga er tengjast samningi mínum og/eða kröfu?
Framsal tryggingarskírteinis yðar ásamt fylgisamningum mun þýða að AIG Group félagið sem hefur umsjón með 
upplýsingum þeim sem snúa að þessum samningum (sem yfirleitt er vísað til sem stjórnanda gagna) mun breytast úr AEL í 
AIG UK og/eða AIG Europe. Notkun okkar á upplýsingum mun annars vera óbreytt og við munum halda áfram að vernda 
þær eins og við höfum ætíð gert. Þú finnur frekari upplýsingar um hvernig AIG Group notar persónuupplýsingar með því að 
heimsækja www.aig.com/globalprivacy.

HLUTI E – FREKARI UPPLÝSINGAR

40. Hvar get ég fengið frekari upplýsingar?
Við höfum látið upplýsingar í áætlunarbæklinginn til að aðstoða þig við að skilja hið fyrirhugaða framsal. Þú finnur einnig 
frekari upplýsingar á vefsíðu áætlunarinnar þar sem þú finnur öll ákvæði hins fyrirhugaða framsals og skýrslu hins óháða 
sérfræðings í heild sinni. 

Þú kannt einnig að fara fram á að fá ókeypis afrit af hinu fyrirhugaða framsali í gegnum vefsíðu áætlunarinnar eða með 
því að hafa samband við okkar eftir þeim leiðum sem gefnar eru hér að neðan. Þú getur hringt í þar til gerða hjálparlínu 
okkar með því að nota eitt af þeim landsnúmerum sem gefin eru í viðauka 2 við þetta skjal. Annars getur þú skrifað okkur á 
AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Lundúnir, EC3M 4AB, eða sent okkur tölvupóst á netfangið aigbrexit@aig.com. Við 
munum skrá áhyggjuefni þín og koma þeim á framfæri við PRA, FCA, hinn óháða sérfræðing og High Court. 

Allar framtíðarbreytingar sem snúa að hinu fyrirhugaða framsali munu verða settar á vefsíðu áætlunarinnar þar á meðal 
breytingar á dagsetningu High Court fyrirtaka og afrit af hvaða aukalegu skýrslum sem  hinn óháði sérfræðingur kann að 
taka saman. Vinsamlegast athugið vefsíðuna reglulega fyrir nýjar upplýsingar.
Við skiljum að þú kannt að hafa viðbótarspurningar eða áhyggjuefni. Samskiptaupplýsingum okkur verður ekki breytt í 
kjölfar hins fyrirhugaða framsals svo að þér er velkomið að halda áfram að hafa samband við hefðbundna AIG tengilið 
yðar í gegnum miðlara þína ef við á í sambandi við spurningar sem snúa að núverandi tryggingarsamningi þínum.

41. Af hverju fékk ég fleiri en eitt bréf og upplýsingapakka?
Ef þú ert með fleiri en eina AEL tryggingu eða ef trygging þín nær bæði til breskrar og evrópskrar áhættu gætir þú hafa 
fengið fleiri en einn upplýsingarpakka. Við biðjumst velvirðingar á óþægindum sem þetta kann að valda. 

42. Ég er ekki lengur vátryggingartaki, af hverju skiptir þetta mig máli?
Ákvæði ákveðina tryggingarsamninga sem gefnir eru út af AEL heimila að kröfur séu gerður mörgum árum eftir að 
tryggingarsamningur er útrunninn. Í samræmi við ákvæði tryggingarsamnings þíns gæti þér verið heimilt að setja fram kröfu 
samkvæmt slíkum tryggingarsamningi. Eftir hið fyrirhugaða framsal verður slík krafa meðhöndluð af AIG UK og/eða AIG 
Europe en það fer eftir því hvort þér hafið breska tryggingu eða evrópska tryggingu eða skipta tryggingu (til að fá frekari 
upplýsingar um hvort AIG UK og/eða AIG Europe meðhöndli kröfur þína skalt þú skoða spurningar 9 og 10).

43. Hvað ef ég vil hætta við trygginguna mína ef ég er ekki sátt/ur við þessar breytingar?
Öll réttindi sem þú nýtur nú til að segja upp tryggingarsamningi þínum munu vera óhreyfð samkvæmt fyrirhuguðu framsali.

44. Hvaða ef fyrirhugað framsal er ekki samþykkt?
Ef fyrirhugað framsal er ekki samþykkt af High Court, mun trygging þín ekki verða framseld samkvæmt fyrirhugðu framsali. 
Ef hið fyrirhugaða framsal er ekki samþykkt munum við breyta vefsíðu áætlunarinnar og bæta inn frekari upplýsingum og 
við leggum því til að þú athugir reglulega hvort uppfærslur hafi verið gerðar.

45. Hvað mun AIG gera ef aðlögunarsamningar fyrir Brexit verða búnir til?
Við fylgjumst grannt með stjórnmálaþróun og munum hugleiða slíkt ef ákveðin tímamörk og skipulag fyrir samband 
Bretlands við Evrópu kemur fram. Eins og stendur höfum við ekki séð þróun sem gefur tilefni til að breyta áformum okkar um 
endurskipulagningu og hið fyrirhugaða framsali. Forgangsverkefni okkar er að tryggja að við getum haldið áfram að þjóna 
tryggingarhöfum okkur og að gefa út nýja tryggingarsamninga í Evrópu eftir Brexit.

46. Af hverju er AIG að endurskipuleggja sig eftir Brexit á þennan hátt? 
AIG hefur ráðist í nákvæma áreiðanleikakönnun vegna Brexit endurskipulagningar sinnar þar með talið fyrir 
endurskipulagningarkerfið sem og starfslíkanið fyrir að hafa tvö ný tryggingafélög (þ.e. AIG UK og AIG Europe) sem eru 
staðsett í Bretlandi og Lúxemborg í þeirri röð til að þjónusta viðskiptavini okkar. Við erum fullviss um að tillaga okkar fellur 
best að því að tryggja samfellu fyrir núverandi vátryggingartaka og til að gefa út nýja tryggingarsamninga í Evrópu eftir 
Brexit.
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Viðauki 1 – Flæðiskema fyrir vátryggingataka til að ákvarða hvert 
trygging þín verður framseld

Var vátrygging þín (eða hluti hennar) gefin út af eða af hálfu AEL?

Var vátrygging þín gefin út af eða af hálfu EES eða svissnesks útibús AEL?

Já 
Vátryggingarskírteini þitt er hluti af hinu fyrirhugaða framsali

Já 
Þú hafið evrópskan vátryggingarsamning. 
AIG Europe verður vátryggjandi þinn eftir 

hið fyrirhugaða framsal

Bara EES (fyrir utan Bretland) 
þú ert með evrópskan 

tryggingarsamning. AIG Europe 
verður vátryggjandi þinn eftir hið 

fyrirhugaða framsal

Bretland og/eða ekki-EES 
bara 

Þú ert með breskan 
vátryggingarsamningi. AIG UK 
verður vátryggjandi þinn eftir 

hið fyrirhugaða framsal

Tryggingarsamningur þinn nær yfir áhættur sem 
falla í báða dálkanna 

(við tvo næstu reitina til vinstri) 
Þú ert með skiptan tryggingarsamning. AIG UK og AIG 
Europe verða vátryggjendur þínir (fyrir breska samning 

þinn og evrópska samning þinn í þeirri röð) eftir hið 
fyrirhugaða framsal

Nei 
Hvar er áhætta þín staðsett?* 

Ef þú ert tryggingafélag, vinsamlegast athugið að endurtryggingaskírteini 
munu færast til AIG UK burtséð frá staðsetningu áhættunnar

Nei 
Vátryggingarsamningur þinn er ekki hluti af hinu fyrirhugaða framsali

LYKILL:
*Staðsetning áhættu veltur á mörgum þáttum. Upplýsingarnar hér að neðan gefa almennt (en ekki tæmandi) yfirlit yfir þá 
þætti til að leiðbeina þér:

1) Ef tryggingarsamningur þinn snýr að eign og innihaldi hennar (svo fremi sem innihaldið sé tryggt með sama 
tryggingarsamning) þá er staðsetning áhættu almennt séð á svæðinu þar sem eignin er staðsett (eða er vanalega staðsett) 
þann dag sem tryggingarsamningurinn var gerður.

2) Ef tryggingarsamningur þinn snýr að farartæki (flugvél, skipi og ökutækjum) getur staðsetning áhættu ráðist af einum 
eða fleiri af eftirfarandi skilyrðum: náttúrulegri staðsetningu farartækisins, skráningarstað farartækisins eða staðsetningu 
heimilisfangs hins tryggða.

3) Ef tryggingarsamningur þinn snýr að öðrum áhættum (þ.e. það snýr ekki að eign eða farartæki) þá (a) ef þér eruð 
einstaklingur er staðsetning áhættunnar vanalega á svæðinu þar sem þér höfðuð vanalega heimilisfesti á þeim tíma sem 
sem þér tókuð trygginguna; eða (b) ef þú ert félag, er staðsetning áhættunnar á þeim stað þar sem félagið var skráð á 
þeim degi er tryggingin var tekin. Ef þú ert félag og tryggingarsamningur þinn nær til fleiri en eins af starfstöðvum þinna 
sem eru staðsettar á mismunandi svæðum er tryggingarsamningur þinn líklega með fleiri en eina staðsetningu áhættu.



13

Viðauki 2 - Samskiptaupplýsingar hjálparlínu

UPPRUNALAND GJALDFRJÁLST SÍMANÚMER
Bandaríkin 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grikkland 0080044142187

Rúmenía 0800400986

Króatía 0800988961

Austurríki, Belgía, Búlgaría, Bretland, Danmörk, Eistland, Finland, 
Frakkland, Ísland, Ítalía, Írland, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Holland, 
Kýpur, Noregur, Pólland, Portúgal, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, 

Sviss, Tékkland, Ungverjaland, Þýskaland

00800 244 244 29
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